
Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 

Autor: Mgr. Miroslav Páteček 

Vytvořeno: říjen 2012 

Člověk a společnost 

Klíčová slova: Pravěk, Starověk 
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Anotace: 

Žáci si procvičí svoje znalosti z učiva 6. ročníku formou 
interaktivní prezentace. Na základě jednoduchého 
popisu určí o jakého člověka, osobnost nebo národ se 
jedná. Tento materiál lze použít jako rozcvičku na 
začátek hodiny. 
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6. ročník 

Umím vyrobit nástroje 

KDO JSEM? 

Jsou to kamenné sekáče 

K jídlu jsem měl ptačí vejce a králíka 

Bydlím pod převisy skal 

Žil jsem 2,5 mil. – 1,5 mil. př. n. l. 

5b. 

4b. 

3b. 

2b. 

1b. 

Člověk zručný 
Homo habilis 

? 
Z 



6. ročník 
Dnes budou k jídlu plody, ale možná i jelen 
nebo bizon 

KDO JSEM? 

Pokud bude jelen, byl by dobrý upravený na 
ohni 

Mám nový nástroj – pěstní klín 

V jeskyni nás bývá 20 - 30 

Žil jsem asi v období  
1,5 mil. – 300 000 př. n. l. 

5b. 

4b. 

3b. 

2b. 

1b. 

Člověk vzpřímený 
Homo erectus 

? 
C 



6. ročník 

Žiji ve střední Evropě 

KDO JSEM? 

Dnes půjdeme na mamuta, abychom měli 
kožešinu na jednoduchý oděv  

Vyhasl nám oheň, ale to nevadí už jsem se je 
naučil rozdělat. 

Už zvládnu jednoduchou řeč 

Žil jsem asi v období  
300 000 – 40 000 př. n. l. 

5b. 

4b. 

3b. 

2b. 

1b. 

 Člověk rozumný 
Homo sapiens 

? 
X 



6. ročník 

Vyvinul jsem se opět v Africe 

KDO JSEM? 

Postupně jsem se přizpůsobil odlišným 
přírodním podmínkám 

Začal jsem používat luk a šípy a začal jsem 
stavět jednoduchá obydlí 

Do hrobu svým mrtvým dáváme zbraně, 
šperky a jídlo. 

Žil jsem asi v období  
od 40 000 př. n. l. 

5b. 

4b. 

3b. 

2b. 

1b. 

Člověk současného typu  
Homo sapiens sapiens 

? 
A 



6. ročník 
Vytvořili jsme jednu z prvních vyspělých 
civilizací 

Jaký jsme národ? 

Jsme hlavně zemědělci 

Usadili jsme se kolem roku 3 500 př. n. l. v 
jižní části Mezopotámie 

U nás v městě Uruk byly nalezeny první 
písemné památky. Proto se vědci domnívají, 
že u nás došlo k prvnímu použití písma 

Jako první jsme vymysleli kolo, zavedli jsme 
podobný kalendář, jaký užíváte dnes. Rok 
má 12 měsíců a týden 7 dní. 

5b. 

4b. 

3b. 

2b. 

1b. 

Sumerové 

? 

Y 



6. ročník 
Říkají, že jsem nejvýznamnějším a moudrým 
panovníkem v historii říše. 

Jak se jmenuji? 

Snažím se, aby v zemi vládl pořádek a právo. 

Dal jsem sepsat zákoník, který určuje tresty 
a pokuty za různé přestupky a provinění.  

Tento zákoník také dostal moje jméno. 

Vládl jsem v Babylonské říši.  

5b. 

4b. 

3b. 

2b. 

1b. 

Chammurapi 

? 

U 



6. ročník 
Stal jsem se králem jako dvacetiletý po smrti 
mého otce, který byl zavražděn 

Jak se jmenuji? 

Za učitele jsem měl uznávaného řeckého 
filozofa Aristotela. 

Pokračuji v plánech svého otce v tažení proti 
Persii 

Zvítězil jsem ve všech bitvách a zmocnil se 
celé perské říše. 

Na dobytých územích jsem založil několik 
nových měst. Nejznámějším byla Alexandrie 
v Egyptě. 

5b. 

4b. 

3b. 

2b. 

1b. 

Alexandr Veliký 
(Makedonský) 

? 

Q 
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